Srovnání výzev I. a III. programu Inovace – Inovační projekt
Vážení žadatelé, v tomto dokumentu naleznete přehled základních změn ve Výzvě III. oproti výzvě I. programu Inovace – Inovační projekt.
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Kapitola 2. Cíl Výzvy

Kapitola 2.1 Základní ustanovení
Kapitola 3.1 Podporovanými
aktivitami jsou:

Výzva I

Výzva III

4 000 000 000 Kč
Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně
navýšit. Řídící orgán může zastavit příjem plných žádostí
při dosažení hranice 12 mld. Kč.

5 000 000 000 Kč
Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při
dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o
podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu
žádostí o podporu.
Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do
výše 20 % alokace na tuto výzvu.

dvoukolový
31. 12. 2018

Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do
výše 20 % alokace na tuto výzvu.
Projekt vycházející ze schválené integrované
strategie (ITI)
Název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí
podpory: Agentura pro podporu podnikání a
investic CZECHINVEST, se sídlem Štěpánská 15, 120 00
Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org).
Definice marketingové inovace obsahovala i lepší
adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů.

jednokolový
30. 04. 2020

Aktivity reagují na domény specializace identifikované v
Kapitole 7 a Příloze 9.2 této strategie.
Název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí
podpory: Agentura pro podnikání a inovace, se sídlem
Žitná 18, 120 00 Praha 2 (dále také „API“ nebo
„zprostředkující subjekt“), www.agentura-api.org.

Kapitola 3.2 Podporovanými
aktivitami nejsou:

Kapitola 4.1 Příjemce podpory

U bodu c. i aktivita racionalizace (modernizace výroby).

Navíc body d. aktivity spojené s podporou vývozu do
členských států Evropské unie a třetích zemí, a to
podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo
spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo
jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami;
e. aktivity spojené s podporou přednostního užití
domácího zboží před zbožím dováženým.
Název kapitoly: Příjemce podpory musí k datu podání
Název kapitoly: Žadatel o podporu/příjemce podpory musí
žádosti splňovat následující podmínky:
k datu podání žádosti splňovat následující podmínky:
bod a) obsahuje i definici podnikatelského subjektu.
bod a) neobsahuje definici podnikatelského subjektu.
Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou
Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou
podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech. Dále jsou zde uvedeny fyzické společnostech a družstvech. Dále jsou zde uvedeny fyzické
osoby zapsané v obchodním rejstříku.
osoby zapsané v obchodním rejstříku.
b) Uvedeno i oprávnění k podnikání na území ČR.
Jsou zde navíc vyjmenovány typy podporovaných právních
c) Registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním forem.
úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v
b) není uvedeno i oprávnění k podnikání na území ČR
platném znění, to nepřetržitě
c) Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z
nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích
příjmu v některém z členských států EU. Žadatel bere na
předcházejících datu podání předběžné žádosti.
vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít
v České republice založenou provozovnu nebo pobočku;
d) povinnost nemít nedoplatky vůči vybraným institucím v
zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky. S tím
souvisí přidaný text v poznámce pod čarou, vymezení
institucí v ČR + u jiných členských států EU dokládá žadatel
úředně ověřený český překlad obdobné dokumentace
prokazující, že nemá nedoplatky vůči vybraným institucím.

Kapitola 4.2 Příjemce podpory

Název kapitoly: Příjemcem podpory nemůže být subjekt,
pokud k datu podání žádosti podle svého čestného
prohlášení:
a) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho
majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
U poslední bodu poznámka pod čarou vymezující Evropské
hospodářské prostory. - 6 Členské státy EU,
Lichtenštejnsko, Norsko a Island.

Název kapitoly: Žadatelem/příjemcem podpory nemůže
být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle svého
čestného prohlášení:
bod a) nezveřejní svoji strukturu vlastnických vztahů dle
požadavků poskytovatele podpory; poskytovatel podpory
bude posuzovat případnou registraci sídla žadatele či jeho
propojených subjektů v daňových rájích, střet zájmů dle
platné národní legislativy, velikost podniku ve vztahu k
evropské definici malých a středních podniků, bude
ověřovat vlastnickou strukturu žadatele v rozsahu
požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č.
218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech. (Detaily
v kapitole 4.2 Výzvy).
Dále přidán pod čáru pod d) Jestliže podnik obdržel
podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo
neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na
restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán
restrukturalizace.
Přidán bod týkající se neuhrazeného závazku vzniklého na
základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na
rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

Kapitola 5.1 Podmínky způsobilosti bod c) tj. den podání předběžné žádosti
výdajů

K bodu a) přidán text: poskytovatel podpory bude při
kontrole hospodárnosti žádosti o podporu kontrolovat
ceny obvyklé jak staveb, tak pořizovaných strojů,
technologií (čili hmotného majetku), dále rovněž
nehmotného majetku a cen služeb; náklady nad obvyklé
ceny těchto kontrolovaných kategorií výdajů nebudou
uznány jako způsobilé výdaje projektu;
bod c) tj. den podání žádosti o podporu + upřesnění
výdajů přede dnem přijatelnosti: přede dnem přijatelnosti
projektu mohou být vynaloženy výdaje související s
vytvořením projektové dokumentace a/nebo se získáním
stavebního povolení podpořené v režimu de minimis; tyto
výdaje však nemohou být vynaloženy před 1. 1. 2014 a
současně při jejich pořízení musí být postupováno dle v té
době platných Pravidel pro výběr dodavatelů;
Pro účely výpočtu intenzity podpory a způsobilých výdajů
se všechny použité číselné údaje uvádějí před srážkou
daně nebo jiných poplatků. Způsobilé náklady musí být
doloženy písemnými doklady, které musí být jasné,
konkrétní a aktuální.

Kapitola 5.2 Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze č. 2 této
Výzvy
U položek ZV je uvedena informace o tom, že poskytovatel
bude tyto náklady považovat za způsobilé pouze do
úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
Informace o cenách dle katalogů ÚRS a předložení
položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k
realizaci v rámci projektu.
U bodu e) je informace, že na pořízení dlouhodobého
nehmotného majetku zpracuje Řídící orgán vlastní
oponentní znalecký posudek k posudku povinně
předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na
pořízení budou uznatelné maximálně do výše tohoto
posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku
předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude
nižší.
Uznatelné výdaje na publicitu uvedené v pravidlech
určených správcem programu.
DHM musí být zahrnut do majetku po dobu 5 let ode dne
ukončení projektu.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku pouze do
výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních
výdajů na projekt.

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze č. 1 této
Výzvy a v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecná část.
Všechny výdaje musí být vynaloženy v souladu s metodou
hospodárnosti a efektivnosti.
Uznatelné výdaje na publicitu uvedené v Pravidlech
způsobilosti a publicity – obecná část.
DHM musí být zahrnut do majetku po dobu 5 let od
poslední přijaté platby podpory na účet příjemce.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 %
celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na
projekt.

Kapitola 5.3 Položky nezařaditelné
mezi způsobilé výdaje

Kapitola 6 Žádost o podporu

Název kapitoly: Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory,
způsob jejího předložení a vyřízení
Obsáhleji rozepsané hodnocení projektu.
Popsána VŘ dle zákona č. 137/2006 Sb., povinnost zaslat
poskytovateli dotace ZD každého VŘ, pokud již má vydané
Rozhodnutí. Zaslat ke kontrole ZD nejpozději do 2 měsíců
od vydání Rozhodnutí. Povinnost předložit poskytovateli k
posouzení správnosti postupu VŘ do 14 dnů od ukončení
jednání výběrové komise. Podpis smlouvy až po
odsouhlasení správnosti. VŘ před Rozhodnutím předložit
ke kontrole do 30 dnů od vydání Rozhodnutí.

U výdajů vzniklých před datem přijatelnosti projektu
výjimka ohledně výdajů na projektovou dokumentaci
a/nebo stavební povolení podpořené v režimu de minimis;
Přidány body h. výdaje, které nejsou v souladu s českou
nebo evropskou legislativou;
i. výdaje spojené s administrací projektu;
j. výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné
prostředky.
Název kapitoly: Žádost o podporu, způsob jejího
předložení a vyřízení
Uvedeny i min. údaje žádosti o podporu (čl. 6 odst. 2
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014):

Kapitola 6.1 Výběrová řízení

Není

Kapitola 7. Forma a výše podpory

Kapitola 7. Forma a výše podpory

Kapitola 7.1 Míra Podpory - rozpad Dotace na úhradu způsobilých výdajů podle čl. 28 Nařízení
zdrojů financování
komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června a způsobilých
výdajů podle pravidla de minimis bude poskytována

VŘ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, finanční limity dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.,
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o
zadávání veřejných zakázek (poznámky pod čarou
vysvětluje finanční limit).
VŘ před Rozhodnutím vložit neodkladně před žádostí o
platbu, ve které budou nárokovány výdaje z VŘ.
VŘ po Rozhodnutí - dvoustupňová kontrola (před
podpisem smlouvy, po podpisu smlouvy) u podlimitních
zakázek, třístupňová kontrola (před vyhlášením, před
podpisem smlouvy, po podpisu smlouvy) u nadlimitních
zakázek.
VŘ dle PpVD se musí žadatel řídit vždy platnými v den
vyhlášení VZ, rozhodné datum je datum odeslání
oznámení o zahájení VŘ do VVZ.
Řídicí orgán si do budoucna vyhrazuje právo změnit nebo
doplnit Pravidla podle platných postupů a aktuální situace.
V případě podpory, jejíž výše přesáhne 500 000 EUR,
poskytovatel podpory zveřejní informace o jednotlivé
podpoře v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. c) a Přílohou III.
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 na souhrnné
internetové stránce věnované veřejné podpoře.
V případě poskytnutí dotace v režimu veřejné podpory
žadateli nenaplňujícímu definici MSP si řídící orgán OPPIK
vyhrazuje právo uplatnit tzv. flat rate, ve výši 20 % na
celkové způsobilé výdaje u projektů v sektoru výzkumu,
vývoje a inovací. Týká výhradně projektů nad 1 mil. EUR
celkových způsobilých výdajů generujících čisté příjmy a
realizovaných jinými podnikatelskými subjekty než MSP

Kapitola 7.2 Maximální a
minimální výše dotace

Kapitola 7.3 Informace o
podmínkách veřejné podpory

Kapitola 8. Územní dimenze

Kapitola 9.1 Formální podmínky
přijatelnosti projektu

maximálně do výše stanovené Regionální mapou intenzity
veřejné podpory pro regiony ČR na období 2014 - 2020.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil.
Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v
Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
hospodářsky problémových regionech a územích s
vysokou mírou nezaměstnanosti.
Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši
minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních
zdrojů, nebo z externího financování.
Podpora může být slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu
čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o
fungování EU.
Podpora na úhradu výdajů na Nákup práv k užívání
duševního vlastnictví pro MSP, Certifikace produktů pro
MSP a výdajů podle pravidel de minimis bude
poskytována maximálně do výše stanovené Regionální
mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na
období 2014 – 2020
Počáteční investice, kterou tentýž příjemce (na úrovni
skupiny, tj. propojených podniků), zahájí během tří let ode
dne, kdy byly zahájeny práce na jiné podpořené investici v
témže regionu NUTS 3, se považuje za součást jediného
investičního projektu. V případě, že tento jediný investiční
projekt je velkým investičním projektem, není možné ho v
rámci programu podpořit.
Projekt bude posuzován také z hlediska své případné
vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované
územní investice
Vymezení zvýhodněných regionů: Okresy vykazujících
Hospodářsky problémové regiony dle usnesení vlády ČR ze podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl
dne 15. května 2013 č. 344 a regiony dle usnesení vlády
za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za
ČR ze dne 11. prosince 2013 č. 952.
poslední měsíc před vyhlášením Výzvy).
nepodporované CZ-NACE 19.10 a 20.60

Kapitola 9.2 Ostatní podmínky
Shoda projektu s Národní RIS3 strategií
Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z
některé ze schválených integrovaných strategií
Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit
pouze čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti).

Kapitola 9.3 Specifika žádosti o
podporu

Dokumenty k Rozhodnutí

Automaticky podávané žádosti o podporu nebudou
akceptovány. Žádost bude vyřazena.

Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií
pro inteligentní specializaci České republiky.
Žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této
Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tzn. jednu
aktivní žádost o podporu).
Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci
projektu včetně DPH.
K žádosti o podporu doloží žadatel prohlášení k žádosti o
podporu bez de minimis/včetně de minimis

Údaje o spojených podnicích

U stavebních prací: zpracování rozpočtu v jedné ze
soustav ÚRS/RTS, zvlášť zpracované výkazy výměr pro
jednotlivé objekty, rozdělení rozpočtu na způsobilé a
nezpůsobilé výdaje, u podrobných rozpočtů pro jednotlivé
položky uvést počty jednotek a cenu za jednotku a náklad
celkem, povinný formát xls. a orf., nezahrnovat R-položky,
K technologiím doložit předběžné cenové nabídky, k
unikátní technologii detailní určení ceny. Řídicí orgán
může posoudit cenu unikátní technologie vlastním
posudkem.
Aktualizované Prohlášení k žádosti o podporu včetně/bez
de minimis.
U projektů s dotací 50 mil. Kč a více je povinnost doložit
zřízení zástavního práva k nemovitosti/nemovitostem,
zapsaného ve prospěch České republiky Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR v katastru nemovitostí nebo
zřízení záruky bonitního ručitele nebo zřízení bankovní
záruky s platností po celou dobu udržitelnosti projektu

Kapitola 10. Ostatní ustanovení

Kapitola 11. Informace o způsobu
poskytování konzultací

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Kapitola 13. Přílohy a navazující
dokumentace k Výzvě

Změna (transformace) subjektu
Výběrová kritéria

Kapitola 12. Základní pojmy
programu

Přípustné místo dopadu a regiony s vyšší mírou
nezaměstnanosti
Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění
formuláře žádosti o podporu

Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při
dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých
žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od
zahájení příjmu žádostí o podporu.
Dotace nesmí být vyplacena příjemci, který má
neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu
vystaveného v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je
podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s
vnitřním trhem.
Agentura pro podnikání a inovace
Podpora de minimis nesmí spolu s ostatními podporami
„de minimis“ poskytnutými jednomu podniku (včetně
propojených podniků) za dobu předchozích tří let
přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro
podniky, které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí
potřebu, je maximální výše podpory de minimis snížena na
100 000 EUR/3 roky.
Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr
projektů
Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část
Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3
strategie

Model hodnocení
Výzva I

Výzva III

napravitelná chyba

nenapravitelná chyba

K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy.

napravitelná chyba (1x)

nenapravitelná chyba

Kritéria přijatelnosti
Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o
maximální a minimální absolutní výši dotace.

nenapravitelná chyba

napravitelná chyba

Automatický rozpad financování.

Střední a velké podniky vyplňují výši dotace z
hlediska míry podpory i samotnou částku, rozpad
financování není funkční.

Část modelu hodnocení
Model hodnocení

Formální náležitosti
Žádost je opatřena elektronickým podpisem.
Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj.
statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc,
kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou
osobu.

Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z
celkových způsobilých výdajů) je v souladu s
ustanoveními Výzvy o míře podpory dle velikosti
podniku a kategorie činností.

Dvoukolový (předběžná žádost o podporu a
žádost o podporu)

Jednokolový (jen žádost o podporu)

Struktura vlastnických vztahů

Kritéria hodnocení pro produktovou a procesní
inovaci
A Vylučovací kritéria

V souvislosti se strukturou vlastnických vztahů
žadatele bude posuzována případná registrace
sídla žadatele či jeho propojených subjektů v
daňových rájích dle seznamu daňových rájů
vedeném Evropskou komisí. Žádost o podporu
nebude schválena žadateli se sídlem v některém z
daňových rájů, s výjimkou do 25 % vlastnictví v
takovýchto teritoriích v případě veřejně
obchodovatelných společností.
Nebylo takto jednoznačně uvedeno.

Bod 2 - v případě, že je inovace produktu stěžejní a
procesu pouze doprovodná, musí být u
produktové dodržen u MSP nejméně 5. řád dle
Valenty, VP 6. řád a inovace procesu musí splňovat
u MSP nejméně 4. řád a VP 5. řád. V případě, že je
stěžejní inovace procesu, tak je to naopak (tzn.
produktová inovace - MSP 4. řád; VP 5. řád a
procesní MSP 5. řád a VP 6. řád.

Přibyl bod 6 - Projekt spadá pod Národní domény
specializace, prioritní aplikační domény uvedené v
Národní výzkumné a inovační strategii pro
inteligentní specializaci ČR ("Národní RIS3
strategie"). V PZ musí žadatel uvést jasnou
identifikaci k dané Národní doméně specializace.
Hlavním podkladem bude "Podkladový materiál
pro implementaci Národní RIS3 strategie".

B Připravenost žadatele k realizaci projektu

Bod 2 - Spolupráce s veřejnými výzkumnými
institucemi či VŠ v oblasti VaV aktivit za
posledních 5 let
- rozptyl hodnocení 5-0 b
Bod 3 – Spolupráce s ostatními firmami při
výzkumu a vývoji za posledních 5 let
- rozptyl hodnocení 4-0 b

Bod 5 - Vzdělanostní struktura zaměstnanců
(% podíl VŠ vzdělaných pracovníků
inženýrsko-technických oborů na celkovém
počtu pracovníků)

Bod 2 - Spolupráce s veřejnými výzkumnými
institucemi či VŠ v oblasti VaV aktivit za posledních
5 let
- rozptyl hodnocení 4-0 b
Bod 3 – Spolupráce s ostatními firmami při
výzkumu a vývoji za posledních 5 let
- rozptyl hodnocení 3-0 b
Nový bod 5 - Podíl čistého obratu z nových nebo
inovovaných výrobků, technologií či služeb
uvedených na trhu za poslední 3 roky z celkového
čistého obratu

Nový bod 6 – Vlastní oddělení VaV ve firmě nebo
inovační strategie firmy
• existuje fungující oddělení VaV nebo firma
realizuje vlastní inovační strategii – 2b
• existuje oddělení konstrukce, vyčlenění VaV,
konstrukční pracovníci apod. – 1b
• neexistuje oddělení VaV – 0b

C Potřebnost a relevance projektu

bod 1. Tržní potenciál
- rozptyl hodnocení 10-0 b

bod 1. Tržní potenciál a zajištění odbytu
- rozptyl hodnocení 7-0 b

bod 2. Jaký je typ novosti procesu z hlediska
inovačních řádů dle Valenty?
- rozptyl hodnocení 15-0 b

bod 2. Jaký je typ novosti procesu z hlediska
inovačních řádů dle Valenty?
- rozptyl hodnocení 12-0

bod 3. Jaký je typ novosti výsledného
produktu z hlediska inovačních řádů dle
Valenty?
- rozptyl hodnocení 15-0 b

bod 3. Jaký je typ novosti výsledného produktu z
hlediska inovačních řádů dle Valenty?
- rozptyl hodnocení 12-0 b

bod 5. Využití výsledků VaV v projektu
- rozptyl hodnocení 9-0 b

bod 5. Stupeň novosti výsledného produktu ve
vztahu k trhu
- rozptyl hodnocení 10-0 b

bod 4. Stupeň novosti výsledného produktu
ve vztahu k trhu
- rozptyl hodnocení 10-0 b

bod 4. Stupeň novosti výsledného procesu ve
vztahu k trhu
- rozptyl hodnocení 9-0 b

bod 6. Energetická a materiálová náročnost
výroby
- rozptyl hodnocení 4-0 b

bod 6. Využití výsledků VaV v projektu
- rozptyl hodnocení 8-0 b
bod 7. Jaké jsou cíle zavádění
nového/inovovaného produktu/procesu ve vztahu
k ochraně životního prostředí
- rozptyl hodnocení 2-0 b
bod 8. Energetická a materiálová náročnost výroby
- rozptyl hodnocení 2-0 b
bod 9. Vazba projektu na vybrané znalostní
domény a témata identifikované v Národní
výzkumné a inovační strategii pro inteligentní
specializaci ČR
- rozptyl hodnocení 6-0 b

Hospodárnost rozpočtu

Celkem bodů - 60

Celkem bodů - 68

D Hospodárnost rozpočtu
Projekt je v souladu s hodnotou obvyklou na
trhu: 18 bodů
Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na
trhu o méně než (nebo rovno) 5%: 9 bodů
Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na
trhu o více než 5%: 0 bodů

E Hospodárnost rozpočtu
12 bodů získá projekt, který při posouzení cen
bude v souladu s cenou obvyklou na trhu v rozpětí
do +5% v součtu všech způsobilých výdajů.
6 bodů získá projekt, který při posouzení cen bude
s cenou obvyklou na trhu v rozpětí od +5,01% do
+10,00% v součtu všech způsobilých výdajů.
0 bodů získá projekt, který při posouzení cen bude
s cenou obvyklou na trhu odchýlen od rozpětí o
více než 10,01% v součtu všech způsobilých
výdajů.

Specifická kritéria

E Specifická kritéria
A.
Projekt bude realizován v hospodářsky
problémových regionech definovaných
usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č.
952/2013, které zároveň vykazují podíl
nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný
podíl za ČR (posuzováno dle údajů
zveřejněných MPSV za poslední měsíc před
vyhlášením výzvy). 7 bodů
B.
Projekt bude realizován v okresech z
hospodářsky problémových regionů
definovaných usnesením vlády CR č.
344/2013 nebo č. 952/2013, které zároveň
vykazují podíl nezaměstnaných osob nižší, než
je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle
údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc
před vyhlášením výzvy). 5 bodů
C.
Projekt není realizován v hospodářsky
problémových regionech definovaných
usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č.
952/2013, ale bude realizován v okrese s
podílem nezaměstnaných osob vyšším než je
průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR
(posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za
poslední měsíc před vyhlášením výzvy). 7
bodů
D.
V případě, že projekt bude realizován v jiném
regionu než výše definované: 0 bodů

D Specifická kritéria
Projekt bude realizován v okresech vykazujících
podíl nezaměstnaných osob
vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle
údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před
vyhlášením výzvy). 5 bodů

Kritéria hodnocení pro organizační a marketingovou
inovaci
Marketingová inovace

Marketingová inovace = zvýšení prodeje
výrobků a služeb prostřednictvím významné
změny v designu produktu nebo balení, lepší
adresování potřeb zákazníka, otevření nových
trhů nebo zavedení nových prodejních
kanálů.

Marketingová inovace = zvýšení prodeje výrobků a
služeb prostřednictvím významné změny v designu
produktu nebo balení nebo zavedení nových
prodejních kanálů

Výzva I
Příloha č. 2

Výzva III
Příloha č. 1
Pozn. Investiční výdaje bude příjemce ve svém
účetnictví vést jako dlouhodobý hmotný nebo
nehmotný majetek.
Pozn. Neinvestiční výdaje bude příjemce podpory
ve svém účetnictví vést jako náklady.

Přílohy výzvy
Přílohy Výzvy
Příloha č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
Rozpočtová položka 1 Projektová dokumentace včetně Není v režimu de minimis
inženýrské činnosti
Rozpočtová položka 3 Technologie

Rozpočtová položka 4 Software a data

Výdaje na pořízení a technické zhodnocení
strojů a zařízení a provozních souborů
zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtu
novostaveb, technického zhodnocení staveb.
Výdaje na pořízení softwarů, programů a
licencí nezbytných pro využití hardware,
nákup dat, databází a jejich aktualizace.

V režimu de minimis

Výdaje na pořízení a technické zhodnocení strojů a
zařízení a provozních souborů zahrnovaných i
nezahrnovaných do rozpočtu novostaveb,
technického zhodnocení staveb, jsou-li součástí
pořizovací ceny technologií.
Výdaje na pořízení softwarů, programů a licencí,
nákup dat, databází a jejich aktualizace

Rozpočtová položka 6
Příloha č. 3 – Povinná osnova PZ
Kapitola 2.5 název kapitoly

Ceritifikace produktů VP pouze v de minimis Investiční výdaj
Příloha č. 5
Vzdělanostní struktura zaměstnanců (% podíl
VŠ vzdělaných pracovníků na celkovém počtu
zaměstnanců)

Kapitola 3.1 Specifikace předmětu projektu

Bez bližších upřesnění náplně kapitoly

Kapitola 3.6 Soulad projektu s Národní výzkumnou a
inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR
Kapitola 5.1.3 Pořizované technologie včetně
hardwarového vybavení

Certifikace figuruje pouze jako neinvestiční výdaj

Příloha č. 3
Podíl čistého obratu z nových nebo inovovaných
výrobků, technologií či služeb uvedených na trh za
poslední 3 roky z celkového čistého obratu
(průměrné % z celkového obratu za poslední 3
roky)
Zde žadatel zároveň uvede, která z klíčových
aktivit je v rámci projektu stěžejní. Pozn. Za
stěžejní inovaci se považuje ta, která má přímou
vazbu na VaV aktivity a současně je k ní dokládána
dokumentace prokazující výsledky VaV a existenci
funkčního prototypu/vzorku.
Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační
strategii pro inteligentní specializace v ČR
("Národní RIS3 strategie")
Protože realizace projektu musí probíhat v
souladu se schváleným PZ, je vhodné stanovit v
záměru pouze předpokládané parametry stroje či
zařízení. V průběhu realizace je velice obtížné
stanovené parametry dodržet, jelikož s odstupem
času lze pořídit kvalitativně lepší stroje a zařízení a
o každou změnu oproti PZ je nutné požádat Řídící
orgán. Důrazně tedy doporučujeme uvést, že
deklarované technické parametry jsou
předpokládané a slouží pouze k vymezení
technické úrovně. Pozn. Že technické parametry
jsou předpokládané, u nich MUSÍ být výslovně
uvedeno. Pokud tato informace uvedena nebude,
budou parametry považovány za závazné a
Žadatel se od nich NESMÍ odchýlit.

